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Liczba użytkowników aplikacji mobilnej
(w tys.)

186 212

2017 2018

2

Kluczowe metryki biznesu

*klienci to wszyscy użytkownicy płatnej usługi dostępu do serwisu Legimi, łącznie z klientami korporacyjnymi i bibliotecznymi
**abonenci to osoby płacące miesięczną opłatę abonamentową

57%
78%

2017 2018

39 433

78 961

2017 2018

29 453

48 082

2017 2018

20 479

33 575

2017 2018

Liczba klientów*
(abonenci + klienci korporacyjni i biblioteczni) 

Stali klienci usługi abonamentowej 
(abonenci) **

Przychody w tys. PLN

Liczba tytułów łącznie Odsetek ebooków dostępnych w abonamencie

+63%

+64% +59%

+21 

p.p.

+14%

+100%

7 097

11 287

2017 2018
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Komentarz Prezesa Zarządu do raportu za 2018 r.

Szanowni Państwo,

z przyjemnością oddaję w Państwa ręce sprawozdanie Zarządu Legimi S.A. za
2018 rok, które opisuje działania i dokonania spółki oraz osiągnięte wyniki
finansowe. Miniony rok to dla Legimi okres bardzo dynamicznego wzrostu, w
którym przychody wzrosły do 11 286,6 tys. zł, czyli o blisko 59% w porównaniu
do 2017 r. Wypracowana przez nas EBITDA w 2018 r. okazała się lepsza o 7% rdr. i
wyniosła 1 202,6 tys. zł. Finalnie odnotowaliśmy zysk netto, który wyniósł 43,4
tys. zł.

Poprawa wyników spółki to efekt dalszego, stabilnego wzrostu liczby klientów
korzystających z płatnych usług dostępu do e-booków i audiobooków, których
liczba na koniec 2018 r. wynosiła ponad 48 tys., w porównaniu do danych z 2017
r. oznacza to wzrost o 63%. Wśród nich zdecydowana większość, bo ok. 33,6 tys.
to klienci z wykupioną usługą abonamentowego dostępu do platformy Legimi.
Pozostali klienci stanowią segment bibliotek oraz B2B. Naszym klientom
zapewniamy kontent najwyższej jakości, który regularnie aktualizujemy o
największe nowości. W 2018 r. podwoiliśmy liczbę tytułów do przeszło 79 tys.
pozycji.

W maju 2018 roku, Zarząd Legimi ogłosił strategię rozwoju spółki, w której
jednym z najistotniejszych punktów jest utrzymanie dynamicznego trendu
przyrostu abonentów na rynku polskim i tym samym proporcjonalne zwiększanie
przychodów Spółki. Oznacza to zintensyfikowanie działań nakierowanych na
pozyskiwanie nowych klientów. W tym celu, poza prowadzonymi dotychczas
działaniami marketingowymi, takie jak kampanie internetowe, Legimi rozpoczęło
działania nakierowane na aktywne pozyskiwanie klienta biznesowego, których
dotychczas nie było w ofercie Spółki. Obecnie możemy pochwalić się
pozyskaniem trzech istotnych klientów biznesowych, a z kilkoma następnymi
trwają zaawansowane rozmowy. Do tego należy dodać wciąż rosnącą liczbę
bibliotek, które oferują swoim czytelnikom bezpłatny dostęp do e-książek
poprzez platformę Legimi.

Legimi rozszerza kanały dotarcia do klientów, konsekwentnie rozwijając
współpracę z operatorami komórkowymi T-Mobile, Play oraz Plus. Warto tutaj
odnotować uruchomienie w połowie minionego roku, wspólnie z operatorem
sieci Play, projektu „Play 360 stopni”, w którym usługa Legimi stanowi ważny
element pakietu usług dodanych dla klientów tego operatora. W ramach tego
pakietu, klienci Play otrzymują nielimitowany dostęp do e-booków z zasobów
cyfrowej biblioteki Legimi.

W minionym roku, w ramach przyjętej strategii rozwoju zrealizowano działania
mające na celu poprawę sytuacji bilansowej spółki. Przeprowadzone w lutym i
marcu zeszłego roku emisje akcji serii B i C, a także konwersja części obligacji na
akcje, po zarejestrowaniu zmian przez KRS, mają na celu uzyskanie przez Spółkę
wskaźnika proporcji kapitałów własnych do obcych na poziomie powyżej 25%.

Legimi to bezspornie jeden z liderów innowacji na rynku e-książki, który stale
dąży do poprawy jakości swoich usług. Spółka na bieżąco rozwija technologię w
taki sposób, aby uatrakcyjnić platformę Legimi. Obecnie trwają prace nad
uruchomieniem nowej wersji platformy „Legimi 3.0", związane z kompletną
przebudową strony www i aplikacji. Proces zapoczątkowany został zmianami
wewnątrz serwisu, z których część już została wdrożona i funkcjonuje w obecnej
wersji platformy. Spółka planuje całkowitą migrację i wdrożenie zaplanowanych
działań w ramach platformy "Legimi 3.0" w II kw. 2018 r.

Jako Legimi duże oczekiwania wiążemy z rynkiem niemieckim, który jest jednym
z największych na świecie. Przypomnijmy, że platforma Legimi.de funkcjonuje od
ponad 2 lat. Jednocześnie w maju 2019 zostało sfinalizowane przejęcie
niemieckiego podmiotu Readfy GmbH. Jest to właściciel wiodącej, na rynku
niemieckim, aplikacji do czytania ebooków w modelu freemium. Dysponuje ona
umowami z ponad 300 wydawcami, oferując 180 tys. tytułów w modelu
reklamowym. Serwis posiada 400 tys. zarejestrowanych użytkowników, z czego z
aplikacji korzysta regularnie 60 tys. użytkowników miesięcznie.



Dzięki akwizycji Legimi uzyska dostęp do szerokiej bazy użytkowników Readfy.
Połączenie oferty pozwoli zwiększyć potencjał monetyzacji tej bazy, dzięki
sprawdzonym na rynku polskim rozwiązaniom abonamentowym. Dodatkowo
klientom Readfy zaproponowana zostanie flagowa oferta Legimi - „Czytnik za 1
EUR”, czego spodziewanym efektem ma być istotny wzrost liczby subskrybentów
na rynku niemieckim.

W lutym 2019 r., dokonaliśmy aktualizacji prognozy finansowej spółki na lata
2019-2020. Okazało się, że projekcje zaprezentowane w maju 2018 r. obecnie są
nieosiągalne dla Legimi. Na szacunkowy wynik netto wpływ miały przede
wszystkim wyższe o 19% od prognozowanych koszty działalności operacyjnej, na
które składały się przede wszystkim koszty pozyskania licencji na e-booki i
audiobooki. Koszty te były ukształtowane w dużej mierze przez znaczące,
skokowe zwiększenie dostępnych dla użytkowników treści. Dodatkowo nie
doszacowaliśmy, odpowiednio do tempa wzrostu użytkowników, kosztów
płatności elektronicznych oraz wyraźnie zwiększonych kosztów przesyłu danych,
które były następstwem bardzo dynamicznego wzrostu ruchu na platformie
Legimi. Wyciągamy wnioski i zakładamy znaczną optymalizację kosztów
działalności operacyjnej. Dodatkowo chcemy ściślej kontrolować koszty przesyłu
danych, płatności elektronicznych oraz wzrostu użytkowników. Zrewidowana
prognoza zakłada wypracowanie w 2020 r. przychodów ze sprzedaży w
wysokości 25,4 mln zł, EBITDA na poziomie 3,9 mln zł oraz zysk netto wynoszący
1,9 mln zł.

W imieniu Zarządu Legimi SA, chciałbym Państwu serdecznie podziękować za
zaufanie, czego najlepszym dowodem są zrealizowane publiczne emisje akcji
oraz obligacji w minionym roku. Stwarzają one możliwości do kontynuowania
działań, do których zobowiązaliśmy się w ramach przyjętej strategii.

Z poważaniem

Mikołaj Małaczyński

Prezes Zarządu Legimi SA
5
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Legimi w liczbach*

6
*Dane na grudzień 2018 r.

5
lat rozwoju 

usługi abonamentowej

48 082
użytkowników płatnej 

usługi dostępu do 
serwisu

10 000 
czytników sprzedanych w 

Polsce w ramach abonamentu

2 000 000 
zainstalowanych aplikacji 

mobilnych 

~300
współpracujących wydawców

>61 000
książek w dostępie 

abonamentowym w Polsce
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Wybrane dane finansowe

PLN EUR

tys. 2018 2017 2018 2017

Przychody 11 286,6 7 097,5 2 624,8 1 701,7

Zysk ze sprzedaży 984,1 580,7 228,9 139,2

EBITDA 1 202,6 1 120,4 279,7 268,6

EBIT 857,1 552,5 199,3 132,5

Zysk netto 43,4 199,2 10,1 47,8

Aktywa razem 12 470,5 9 786,9 2 900,1 2 346,5

Aktywa  obrotowe 6 455,0 6 001,8 1 501,2 1 439,0

Kapitał własny 776,4 530,5 180,6 127,2

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 11 694,1 9 256,4 2 719,6 2 219,3

Kurs EUR/PLN 2018 2017

-dla pozycji sprawozdania z sytuacji finansowej 4,3000 4,1709

-dla pozycji sprawozdania z całkowitych dochodów i sprawozdania z przepływów pieniężnych 4,2669 4,2447

Do przeliczenia pozycji sprawozdania z sytuacji finansowej użyto kursu średniego NBP na dzień bilansowy. 
Do przeliczenia pozycji sprawozdania z całkowitych dochodów i sprawozdania z przepływów pieniężnych użyto kursu będącego średnią arytmetyczną kursów NBP obowiązujących na ostatni dzień poszczególnych miesięcy danego okresu.
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Działalność Legimi

1. Podstawowe dane

Legimi spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu powstała w dniu 5 grudnia 2017 r. w
wyniku przekształcenia Legimi spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z
siedzibą w Poznaniu. Spółka Legimi sp. z o.o. została zawiązana aktem
notarialnym w dniu 12 stycznia 2009 r. z kapitałem zakładowym w wysokości
15.000 zł oraz zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym
przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu w dniu 27
stycznia 2009 r. Legimi sp. z o.o. otrzymała numer KRS 0000321842.

W dniu 10 listopada 2017 r. podjęto uchwałę o przekształceniu Legimi sp. z o.o.
w Legimi S.A. Legimi S.A. wpisana została do rejestru przedsiębiorców KRS w
dniu 5 grudnia 2017 r. pod numerem 0000707323

Skład Zarządu Legimi:

Skład Rady Nadzorczej Legimi :

▪ Andrzej Soczek – Przewodniczący Rady Nadzorczej;

▪ Krzysztof Bełech – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej;

▪ Bartłomiej Gola – Członek Rady Nadzorczej;

▪ Georgi Gruew – Członek Rady Nadzorczej;

▪ Krzysztof Szajek – Członek Rady Nadzorczej.

Nazwa: Legimi spółka akcyjna 

Forma prawna: Spółka akcyjna 

Kraj siedziby: Polska

Siedziba: Poznań

Adres siedziby: ul. Obornicka 330, 60-689 Poznań

Adres do korespondencji: ul. Obornicka 330, 60-689 Poznań

Telefon: (+48 22) 250 11 80

Fax: (+48 22) 250 11 90

Poczta elektroniczna: legimi@legimi.com

Strona internetowa: www.biz.legimi.com

Numer KRS: 0000707323

Oznaczenie sądu:
Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego

REGON: 301031192

NIP: 7781460897

Mikołaj Małaczyński – CEO 
-Współzałożyciel Legimi
-Odpowiedzialny za zarządzanie i rozwój
-Wyróżniony w rankingu 500 najlepszych menadżerów w 
Polsce w 2015 r. 

Mateusz Frukacz – CTO 
-Współzałożyciel Legimi
-Odpowiedzialny za rozwój
-Laureat nagrody Grand Prix firmy Microsoft za mobilny 
system nawigacji dla osób niewidomych
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Działalność Legimi

Struktura akcjonariatu na grudzień 2018 r.

Grupa kapitałowa

Na koniec 2018 roku, jako spółka dominująca, Legimi S.A. posiadała udziały w
trzech podmiotach powiązanych tj. Legimi International Sp. z o.o., Holycode Sp.
z. o.o. oraz Microsite Sp. z o.o.

Legimi International Sp. z o.o., w której Emitent posiada 50% udziałów w
kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów, prowadzi działalność na
zagranicznych rynkach. Legimi S.A. udzieliła spółce licencji na używanie
platformy i technologii Legimi w modelu franczyzowym. Ponadto spółka
powiązana realizuje na zlecenie Legimi S.A. usługi związane z rozwojem
oprogramowania i rozbudowy platformy Legimi. Emitent odkupuje od Legimi
International Sp. z o.o. prawa do wszelkich zmian w platformie.

Holycode Sp. z. o.o., w której Legimi S.A. posiada 24% udziałów w kapitale
zakładowym i ogólnej liczbie głosów, zapewnia Legimi zaplecze technologiczne i
pomaga w budowie przewagi konkurencyjnej. Zajmuje się tworzeniem i
wprowadzaniem nowych rozwiązań technicznych np. przełączanie między
ebookiem a audiobookiem. Ponadto Holycode Sp. z o.o. umożliwia Legimi
wyodrębnienie linii biznesowej związanej z usługami informatycznymi dla branży
wydawniczej, co zwiększa zaufanie kontrahentów i ma dobry wpływ na
stabilność współpracy w przyszłości.

Z kolei Microsite Sp. z o.o., w której Spółka posiada 38% udziałów w kapitale
zakładowym i ogólnej liczbie głosów, dostarcza marketingowe rozwiązania do
współpracujących z Legimi wydawców. Są to takie usługi jak tworzenie
indywidualnych stron internetowych dla promowanych tytułów, czy
dystrybuowanie darmowych ebooków dla wybranej grupy czytelników.

Legimi

Legimi 
International

Holycode Microsite

50% 24% 38%

Venture Capital Satus
25,04%

Frukacz Mateusz 
17,00%

Małaczyński Mikołaj 
17,00%Bartłomiej Gola

7,27%

Arkadiusz Piechocki
7,19%

Michał Lehmann
7,19%

Pozostali
19,31%
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Działalność Legimi

2. Opis działalności Spółki

Legimi jest innowacyjną firmą technologiczną działającą na rynku publikacji
elektronicznych. Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest sprzedaż
usługi dostępu do ebooków i audiobooków w ramach abonamentu oraz
oferowanie usług w zakresie e-czytelnictwa na rynku polskim. Legimi jako jeden
z pierwszych stworzył serwis oferujący dostęp do ebooków w modelu
subskrypcyjnym. Działanie systemu jest podobne do działania muzycznej
aplikacji Spotify, czy filmowej Netflix, które umożliwiają nieograniczone
korzystanie ze zgromadzonych zasobów multimedialnych w zamian za
comiesięczną opłatę abonamentową.

Legimi jest autorem innowacyjnej usługi naprzemiennego czytania i słuchania
książek (synchrobooki). Dzięki tej funkcji, użytkownicy aplikacji Legimi, jako
jedyni na świecie, mogą przełączać się ze słuchania na czytanie i na odwrót w
dowolnym momencie. Technologia ta umożliwia także synchronizację ostatniej
przeczytanej strony, zakładek i notatek na wszystkich urządzeniach, dzięki czemu
zawsze można zacząć dokładnie od momentu, gdzie się ostatnio skończyło.

Aplikacja Legimi jest dostępna na wszystkich urządzeniach przenośnych i
wszystkich systemach operacyjnych, a dzięki platformie internetowej, Spółka
oferuje łatwy dostęp do ebooków 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.

Legimi współpracuje ze zdecydowaną większością wydawnictw w Polsce, w tym
z największymi na rynku polskim, m.in. z: Wydawnictwo Literackie, Czarna Owca,
Prószyński i S-ka, Albatros, Sonia Draga, Fabryka Słów, Agora, HarperCollins,
Edipresse oraz 4 międzynarodowymi agregatorami treści. Dzięki tej współpracy
dla czytelników dostępne jest ponad 61 tysięcy książek w modelu
abonamentowym oraz ponad 17 tys. tytułów poza abonamentem. Dotychczas
Spółka sprzedała w Polsce w ramach abonamentu 10 tysięcy czytników, a
aplikację mobilną Legimi zainstalowano ponad 2 mln razy.

Rejestrujesz się Wybierasz platformę Uzyskujesz nieograniczony 

dostęp do zasobów Legimi

Wygoda i łatwość obsługi

- Synchronizacja ostatniej przeczytanej 
strony na wszystkich urządzeniach

- Przełączanie pomiędzy e-książką a  
audiobookami

- Możliwość wyboru platformy i urządzenia 
do czytania

- Możliwość czytania online i offline 

Przejrzystość

- Dla wydawcy: kompleksowe informacje 
nt. czytanych książek, dokonywanych 
wyborów przez czytelników

- Dla użytkownika: statystyki nt. czasu i 
częstotliwości czytania książek 

Bezpieczeństwo

- Ochrona e-książek poprzez znaki wodne
- Automatyczna opłata z karty kredytowej 

lub konta PayPal, którą w każdym 
momencie można zatrzymać

- Synchronizacja wieloplatformowa w 
chmurze zabezpiecza przed utratą całej 
biblioteki
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Działalność Legimi

Z każdym rokiem Spółka wprowadza udogodnienia i nowe rozwiązania dla
swoich klientów. Przełomem dla dynamicznego wzrostu działalności było
wprowadzenie, w sierpniu 2015 r., usługi „e-czytnik za 1 zł” w połączeniu
z abonamentem. Po wdrożenie ww. oferty, liczba klientów zaczęła rosnąć
w szybszym tempie. Aktualnie z płatnej usługi dostępu do elektronicznych treści
korzysta miesięcznie prawie 50 tys. klientów.

Rozszerzając kanały dotarcia do klienta, Legimi współpracuje z operatorami
komórkowymi T-Mobile, Play oraz Plus. Dodatkowo kilka marek fabrycznie
preinstaluje aplikację Legimi na swoich urządzeniach mobilnych. W ramach
współpracy z powyższymi firmami aplikacja Legimi jest promowana
i udostępniania użytkownikom za pośrednictwem ich infrastruktury. Spółka ma
także wyłączność na e-książki u operatora platformy ebooki.wp.pl, który dociera
do miliona użytkowników miesięcznie. Ponadto Emitent współpracuje
z operatorem sieci Play w ramach projektu „Play 360 stopni”, który stanowi
kompleksowy pakiet usług dla klientów tego operatora. Za pośrednictwem
pakietu klienci Play otrzymują nielimitowany dostęp do e-booków w ramach
cyfrowej biblioteki Legimi. Projekt „Play 360 stopni” został uruchomiony 22 maja
2018 r.

Legimi 3.0.

Obecnie trwają prace nad uruchomieniem nowej wersji platformy (zwanej
„Legimi 3.0”), związane z kompletną przebudową strony www i aplikacji
mobilnych. Zakończenie fazy testów i wprowadzenie nowej wersji platformy w
systemie Android planowane jest na czerwiec 2019 r. Pełne wdrożenie Legimi 3.0
na wszystkich systemach jest planowane w 2 połowie 2019 roku.

Legimi 3.0. skupia się przede wszystkim na potrzebach i wygodzie użytkownika.
Została znacznie poprawiona funkcjonalność korzystania z biblioteki, czytania
książek i odkrywania nowych tytułów. Legimi 3.0. wyróżnia się nowoczesnym
designem, wpisujący się w najnowsze standardy branży technologicznej. Dzięki
rewolucyjnym zmianom Legimi będzie w stanie jeszcze bardziej podnieść poziom
satysfakcji klienta, jego lojalność oraz poziom konwersji nowych użytkowników.

2 mln
zainstalowanych aplikacji 

mobilnych Legimi 
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Działalność Legimi

Ekspansja Legimi na zagraniczne rynki

Spółka nie działa wyłącznie na polskim rynku e-książek. Obecnie Legimi prowadzi
także platformę w Niemczech (www.legimi.de) za pośrednictwem spółki Legimi
International Sp. z o.o. Spółka Legimi International Sp. z o.o. jest podmiotem
działającym jako franczyzobiorca modelu abonamentowego Legimi S.A. w celu
wdrożenia go na rynkach zagranicznych. Spółka otrzymuje wynagrodzenie
z tytułu udostępnienia platformy technologicznej oraz know-how.
Zobowiązaniem obu stron jest zaangażowanie w promocję i bieżące zarządzanie
przedsięwzięciem. Ponadto Legimi gwarantuje rozwój platformy oraz jej

administrację.

Rynek ebooków w Niemczech to trzeci największy rynek książki na świecie za
Stanami Zjednoczonymi i Chinami. W porównaniu do rodzimego segmentu
ebooków, jest to zaawansowany rynek e-książek z ustabilizowaną sytuacją.
Emitent dostrzega na zagranicznych rynkach duży potencjał wzrostu ze względu
na rozwój i wielkość tych rynków. Debiut Legimi S.A. na niemieckim rynku
ebooków miał miejsce w październiku 2016 r. Spółka prowadzi zarówno e-
księgarnię jak i sprzedaż w modelu abonamentowym na platformie
www.legimi.de.

Zamiarem Spółki jest dalszy rozwój działalności na rynku niemieckim, a także
wejście na nowe rynki w przyszłości. Spółka w tym celu chce wykorzystywać
sprawdzony model świadczenia usług - wypracowany i stosowany w Polsce.

Dodatkowo Spółka zawarła porozumienie o warunkach przejęcia niemieckiej
spółki Readfy GmbH, która stoi za wiodącą na tym rynku aplikacją do czytania w
modelu freemium, tj. dającym użytkownikom możliwość darmowego czytania
ebooków w zamian za wyświetlane reklamy.

Globalny rynek książek

USA
30%

Chiny
10%

Niemcy
9%

Japonia
7%

Francja
4%

UK
4%

Reszta świata 
36%

Zagraniczna działalność prowadzona jest na 
rynku niemieckim

Gotowość oprogramowania Legimi na
dołączenie kolejnych krajów

Możliwość wielojęzycznej
sprzedaży krzyżowej

Źródło: Share of the total sales of the global book publishing market in 2017, by country, Statista 2018

Celem przejęcia Readfy przez Legimi, jest zwiększenie zasięgu działalności Spółki
i upowszechnienie jej usługi abonamentowej na rynku niemieckim. Dzięki
transakcji, Emitent może uzyskać dostęp do szerokiej bazy nowych
użytkowników Readfy - serwis posiadał 400 tys. zarejestrowanych użytkowników,
z czego z aplikacji korzystało regularnie 60 tys. użytkowników miesięcznie.
Dodatkowo przejęcie niemieckiego podmiotu może znacząco poprawić siłę
negocjacyjną w relacjach z wydawcami na tamtym rynku, gdyż udziałowcami
Readfy były osoby doskonale znane na lokalnym rynku książki.
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Działalność Legimi

Inicjatywy podejmowane w okresie objętym raportem w obszarze
rozwoju prowadzonej działalności

Emitent na bieżąco rozwija technologię w taki sposób, aby uatrakcyjnić
platformę Legimi. Obecnie trwają prace nad uruchomieniem nowej wersji
platformy „Legimi 3.0", związane z kompletną przebudową strony www i
aplikacji. Proces zapoczątkowany został zmianami wewnątrz serwisu, z których
część już została wdrożona i funkcjonuje w obecnej wersji platformy. Spółka
planuje całkowitą migracje i wdrożenie zaplanowanych działań w ramach
platformy "Legimi 3.0" w II połowie 2019 r.

Dodatkowo Legimi aktywnie rozwija kanał sprzedaży do klientów B2B.
Na dzień publikacji niniejszego raportu Spółka współpracuje już z kilkoma
korporacjami oraz jest obecna w większości bibliotek w Polsce. Poprzez aplikację
Legimi, biblioteki oferują darmowy dostęp dla swoich czytelników.
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Strategia i prognoza finansowa na lata 2018-2020

• utrzymanie dynamicznego trendu przyrostu abonentów na rynku polskim
i tym samym proporcjonalne zwiększanie przychodów Spółki

• dalszy przyrost klientów biznesowych oraz bibliotecznych

• koncentracja na rynku polskim oraz sukcesywna realizacja planów
ekspansji zagranicznej (na rynku niemieckim) w przypadku pozyskania
źródeł finansowania i generowania przez Spółkę stabilnych nadwyżek
finansowych

• wprowadzenie akcji Legimi na rynek NewConnect, budowa stabilnych
relacji inwestorskich, odblokowanie możliwości pozyskania finansowania
na szybszy rozwój w kolejnych latach

• wdrożenie nowej platformy internetowej i aplikacji mobilnych w oparciu
o najnowsze technologie i standardy

• poprawa sytuacji bilansowej Spółki

4,2
7,1 11,3

16,9
25,4

2016 2017 2018 2019 2020

Sprzedaż netto (mln PLN)

0,6 1,1

1,2
2,6

3,9

2016 2017 2018 2019 2020

EBITDA (mln PLN)

-0,1
0,2 0,0

0,9

1,9

2016 2017 2018 2019 2020

Zysk netto (mln PLN)

Strategia Legimi na lata 2018-2020 Założenia do prognozy

• dynamiczny wzrostu bazy klientów w związku z oferowaną usługą
abonamentowego dostępu do książek elektronicznych

• wzrost przychodów z tytułu sprzedaży oferty „e-czytnik za 1 zł
ebooki bez limitu”

• rozwój projektu „Play 360 stopni”

• warunki handlowe z dostawcami nie powinny ulec pogorszeniu

• tempo rozwoju rynku ok. 25-30% RDR

• optymalizacja kosztów działalności operacyjnej, w tym kosztów
pozyskania licencji

• kontrola kosztów przesyłu danych, płatności elektronicznych oraz
wzrostu użytkowników

*Prognoza nie uwzględnia spodziewanej zmiany stawki VAT na książki elektroniczne, które mogą wpłynąć dodatnio na wyniki spółki



15

Plany Legimi S.A. zakładają w 2019 r. silniejsze skupienie się na rynku polskim,
przy jednoczesnej dalszej aktywności na rynkach zagranicznych (w szczególności
na rynku niemieckim). Istotnym celem jest realizacja planów związanych z
przejęciem kontroli nad Readfy GmbH i integracja planowanych modeli
oferowanych użytkownikom tej usługi. Istotnym celem Spółki jest uruchomienie
platformy Legimi 3.0 i rozwój związanych z tym usług i modeli sprzedaży (m.in.
„e-czytnik za 1 PLN / 1 EUR”) na rynku polskim i niemieckim.

Spółka podejmuje działania mające na celu przeprowadzenie debiutu
giełdowego na rynku NewConnect, prowadząc działania mające na celu
dematerializację akcji serii B i C oraz akcji serii F. Spółka przewiduje też
wprowadzenie na giełdę akcji serii G. Spółka nie wyklucza możliwości
przeprowadzenia kolejnych emisji akcji oraz emisji obligacji zamiennych na akcje,
w wyniku których dojść może do dematerializacji tych akcji i również
wprowadzenia ich do obrotu giełdowego. Dokonując oferty obligacji serii R
Spółka wykorzystała prawie całkowicie możliwość oferowania obligacji w trybie
publicznym na kwotę między 100 tys. euro a 1 mln euro, tj. w trybie związanym z
udostępnieniem dokumentu informacyjnego. Dalsze emisje publiczne tego typu
papierów wartościowych do maja 2020 r. będą mogły odbywać się wyłącznie w
drodze innych procedur, np. związanych ze sporządzaniem memorandum.

Strategia i prognoza finansowa na lata 2018-2020
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Sytuacja finansowa

Bilans

PLN EUR

tys. 2018 2017 2018 2017

Aktywa trwałe 6 015,5 3 016,3 1 398,9 723,2

Wartości niematerialne i prawne 4 885,7 2 776,0 1 136,2 665,6

Rzeczowe aktywa trwałe 0,0 0,0 0,0 0,0

Należności długoterminowe 0,0 0,0 0,0 0,0

Inwestycje długoterminowe 992,1 218,8 230,7 52,5

Długoterminowe rozliczenia 

międzyokresowe 137,7 21,5 32,0 5,1

Aktywa obrotowe 6 455,0 5 419,6 1 501,2 1 299,4

Zapasy 122,0 126,8 28,4 30,4

Należności krótkoterminowe 2 014,9 1 562,7 468,6 374,7

Inwestycje krótkoterminowe 3 176,4 2 399,0 738,7 575,2

Krótkoterminowe rozliczenia 

międzyokresowe 1 141,7 1 331,1 265,5 319,1

AKTYWA RAZEM 12 470,5 8 435,9 2 900,1 2 022,6

PLN EUR

tys. 2018 2017 2018 2017

Kapitał własny 776,4 -859,3 180,6 -206,0

Kapitał podstawowy 120,6 111,4 28,0 26,7

Kapitał zapasowy 2 999,8 1 868,5 697,6 448,0

Kapitał z aktualizacji wyceny 0,0 0,0 0,0 0,0

Pozostałe kapitały rezerwowe 270,0 0,0 62,8 0,0

Zysk (strata) z lat ubiegłych -2 657,4 -3 038,4 -618,0 -728,5

Zysk (strata) netto 43,4 199,2 10,1 47,8

Zobowiązania i rezerwy na 

zobowiązania 11 694,1 9 295,2 2 719,6 2 228,6

Rezerwy na zobowiązania 93,4 0,0 21,7 0,0

Zobowiązania długoterminowe 0,0 3 185,4 0,0 763,7

Zobowiązania krótkoterminowe 11 586,1 6 088,0 2 694,4 1 459,6

Rozliczenia międzyokresowe 14,6 21,8 3,4 5,2

PASYWA RAZEM 12 470,5 8 435,9 2 900,1 2 022,6

16
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Sytuacja finansowa

Bilans

17

Najistotniejszą pozycję aktywów trwałych stanowią rzeczowe aktywa trwałe oraz
wartości niematerialne i prawne (tzw. wnip), związane przede wszystkim z rozwojem
platformy Legimi S.A. na które Spółka ponosi znaczące nakłady finansowe. Spółka na
bieżąco rozwija technologię w taki sposób, aby uatrakcyjnić platformę Legimi.
Dotychczas Spółka poniosła na to aktywo wykazywaną kwotę ponad 3,0 mln PLN.
Obecnie trwają prace nad uruchomieniem nowej wersji platformy, tzw. „Legimi 3.0",
związane z kompletną przebudową strony www i aplikacji. Proces zapoczątkowany
został zmianami wewnątrz serwisu, z których część już została wdrożona i funkcjonuje
w obecnej wersji platformy. Spółka planuje całkowitą migracje i wdrożenie
zaplanowanych działań w ramach platformy "Legimi 3.0" w drugiej połowie 2018
roku. Zarząd Legimi przeprowadził testy na utratę wartości tego aktywa, który
potwierdził, że wartość odzyskiwalna tego aktywa jest wyższa niż jego wartość
bilansowa.

W przypadku pozostałych aktywów – długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
dotyczą, w głównej mierze kosztów zakupu czytników rozliczanych w czasie w okresie
trwania poszczególnych umów abonamentowych. Wzrosty łącznej wartości na tych
pozycjach bilansowych spowodowane są zwiększoną ilością zawieranych umów
abonamentowych, w większości zawieranych na okres dwóch lat.

Niewielki wzrost na pozycji należności krótkoterminowych jest konsekwencją
systematycznie zwiększających się przychodów i relatywnie długimi okresami spłaty
należności, wynikającymi z zawartych umów z agregatorami płatności czy z
operatorami komórkowymi. Spółka będzie w kolejnych okresach systematycznie
dążyć do skrócenia okresu spłaty należności i w konsekwencji do obniżenia tej pozycji
bilansowej.

W pozycji inwestycji krótkoterminowych znaczącą pozycją są pożyczki na kwotę
3,1 mln PLN, udzielone spółce zależnej, Legimi International, która jest
odpowiedzialna za rozwój modelu biznesowego Legimi na rynkach
zagranicznych. Zarząd Legimi przeprowadził testy na utratę wartości tego aktywa,
który potwierdził, że wartość odzyskiwalna tego aktywa jest wyższa niż jego
wartość bilansowa.

Najistotniejszymi pozycjami w pasywach są krótkoterminowe zobowiązania
dłużne powstałe w wyniku przeprowadzonych przez Spółkę kilku emisji obligacji.
W roku 2018, Spółka wyemitowała następujące serie obligacji: M, N, O, P, Q i R
natomiast dokołatała spłaty następujących serii obligacji: D, F, G, I, K, oraz L.
Na dzień 31 grudnia 2018 r., łączna wartość zobowiązań obligacyjnych wyniosła
8.574.000,00 PLN.

Wzrost kapitału zapasowego wynika z rozliczenia emisji akcji serii B i C, a w
pozostałych kapitałach rezerwowych została ujęta wycena programu opcji
menadżerskich, którego Regulamin został przyjęty przez nadzwyczajne
Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała nr 7 z dnia 31.01.2018 roku. Program ten
został przyjęty na lata 2018 i 2019, a w sprawozdaniu ujęto kwotę dotyczącą
pierwszego roku obowiązywania programu.



Spółka zanotowała wzrost przychodów netto ze sprzedaży produktów i zrównanych z
nimi. Wzrosły one do wartości 11.286.579,45 zł w 2018 r. w stosunku do
7.097.459,49 zł w 2017 r. Procentowy wzrost przychodów w 2018 r. w stosunku
rocznym do 2017 r. wyniósł blisko 60%. Wzrost ten spowodowany jest rosnącym
zainteresowaniem usługami Legimi, co wiąże się z rosnącą bazą publikacji dostępnych
w ten sposób oraz nawiązaniem współpracy z nowymi bibliotekami, które dzięki
współpracy z Legimi S.A. są w stanie umożliwiać swoim czytelnikom dostęp do
publikacji elektronicznych.
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Rachunek zysków i strat
PLN EUR

tys. 2018 2017 2018 2017

Przychody netto ze sprzedaży i 

zrównane z nimi
11 286,6 7 097,5 2 624,8 1 701,7

Koszty działalności operacyjnej 10 302,5 6 516,8 2 395,9 1 562,4

Zysk (strata) ze sprzedaży 984,1 580,7 228,9 139,2

Pozostałe przychody operacyjne 327,6 39,6 76,2 9,5

Pozostałe koszty operacyjne 454,6 67,7 105,7 16,2

Zysk (strata) z działalności 

operacyjnej
857,1 552,5 199,3 132,5

Przychody finansowe 194,4 111,8 45,2 26,8

Koszty finansowe 907,4 465,3 211,0 111,5

Zysk (strata) brutto 144,5 199,2 33,6 47,8

Zysk (strata) netto 43,4 199,2 10,1 47,8

18

Rośnie również zainteresowanie usługami abonamentowymi w przypadku
różnych treści dostępnych w sieci Internet, co automatycznie przekłada się na
zainteresowanie usługami Legimi S.A. Spółka współpracuje z 300 wydawcami
oraz 4 międzynarodowymi agregatorami treści. Dzięki tej współpracy dla
czytelników dostępne jest ponad 61 tysięcy książek. Spółka podczas swojej 10-
letniej działalności sprzedała w Polsce w ramach abonamentu 10 tysięcy
czytników, a aplikacje mobilne opracowane przez Spółkę zainstalowano 2 mln
razy.

Nadto Legimi S.A. jako franczyzodawca udostępnia platformę technologiczną
oraz know-how spółce Legimi International sp. z o.o., która na rynku niemieckim
oferuje ponad 140 tysięcy książek w dostępie abonamentowym, dzięki
współpracy z niemieckim spółkami Libreka GmbH oraz Bookwire GmbH.

Powyższe okoliczności wyjaśniają rosnącą liczbę użytkowników usług Legimi S.A.
oraz podmiotów, związanych z Legimi S.A. kapitałowo. Z każdym rokiem Legimi
S.A. wprowadza udogodnienia i nowe rozwiązania dla swoich klientów.
Przełomem dla dynamicznego wzrostu działalności było wprowadzenie usługi „e-
czytnik za 1 zł” w połączeniu z abonamentem w listopadzie 2015 r. Po wdrożeniu
tej oferty liczba klientów zaczęła rosnąć w szybszym tempie. Od 2012 r.
oferowano abonamentowy dostęp do e-booków. Spółka prowadzi też działalność
w zakresie oprogramowania antypirackiego, dostarczając całościowe rozwiązania
podmiotom z branży e-commerce w Polsce i za granicą oraz wielu wydawcom.
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Rachunek przepływów pieniężnych
PLN EUR

tys. 2018 2017 2018 2017

Przepływy środków pieniężnych z 

działalności operacyjnej 0,0 0,0 0,0 0,0

Zysk (strata) netto 43,4 199,2 10,2 46,9

Korekty razem 1317,4 404,9 308,8 95,4
Przepływy pieniężne netto z działalności 

operacyjnej 1360,8 604,1 318,9 142,3
Przepływy środków pieniężnych z 

działalności inwestycyjnej 0,0 0,0 0,0 0,0

Wpływy 18,0 241,0 4,2 56,8

Wydatki 3847,5 3759,4 901,7 885,7
Przepływy pieniężne netto z działalności 

inwestycyjnej -3829,5 -3518,4 -897,5 -828,9
Przepływy środków pieniężnych z 

działalności finansowej 0,0 0,0 0,0 0,0

Wpływy 7700,7 5866,2 1 804,8 1 382,0

Wydatki 5194,9 2903,6 1 217,5 684,0
Przepływy pieniężne netto z działalności 

finansowej 2505,8 2962,7 587,3 698,0

Przepływy pieniężne netto, razem 37,1 48,4 8,7 11,4
Bilansowa zmiana stanu środków 

pieniężnych, w tym 0,0 0,0 0,0 0,0

Środki pieniężne na początek okresu 69,8 21,3 16,3 5,0

Środki pieniężne na koniec okresu 106,8 69,8 25,0 16,4
19

W całym 2018 roku, Spółka Legimi S.A. wygenerowała 1.361 tys. zł z działalności
operacyjnej. Oznacza to ponad dwukrotny wzrost w stosunku do roku 2017.
Jednocześnie wydatki na działalność inwestycyjną nieznacznie wzrosły do 3 848
tys. zł, na które składały się przede wszystkim rozwój platformy Legimi 3.0 oraz
ekspansja zagraniczna (w tym transakcja nabycia udziałów w Readfy GmbH).

Deficyt środków finansowych w 2018 roku został pokryty poprzez wpływ
środków finansowych z emisji akcji serii B i C, oraz obligacji. W roku 2018, Spółka
wyemitowała następujące serie obligacji: M, N, O, P, Q i R natomiast dokołatała
spłaty następujących serii obligacji: D, F, G, I, K, oraz L.



W lutym 2018 r. przeprowadzono ofertę publiczną akcji serii B, w wyniku której
przydzielono 60 358 akcji o łącznej wartości 838 976,20 (iloczyn akcji stanowiących
przedmiot subskrypcji i ceny emisyjnej jednej akcji). Natomiast w marcu 2018 r.
przeprowadzono ofertę publiczną akcji serii C, w wyniku której przydzielono 31 725
akcji serii C o łącznej wartości 507 600,00 zł (iloczyn akcji stanowiących przedmiot
subskrypcji i ceny emisyjnej jednej akcji).

W marcu i kwietniu 2018 roku Zarząd Spółki podjął uchwały w sprawie dookreślenia
kapitału zakładowego Spółki, w związku z emisją akcji serii B i C. Kapitał zakładowy
Spółki został dookreślony na kwotę 120 608,30 zł.

Dodatkowo, w czerwcu 2018 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło m.in.
uchwałę w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki i emisji
obligacji serii P zamiennych na akcje serii F z wyłączeniem w całości prawa poboru
akcjonariuszy w odniesieniu do obligacji serii P i prawa poboru akcji serii F.

Zestawienie zmian w kapitale własnym

20
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PLN EUR

tys. 2018 2017 2018 2017

Kapitał własny na początku okresu 530,5 412,2 123,4 98,8

Kapitał własny na początku okresu po korektach -859,3 331,3 -199,8 79,4

Kapitał własny na koniec okresu 776,4 -859,3 180,6 -206,0
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego 

podziału zysku 776,4 -859,3 180,6 -206,0

W wyniku wdrożenia rekomendacji audytora, Spółka dokonała szeregu korekt w
kapitale własnym poprzez korektę wyniku lat ubiegłych, które wynikają z
odmiennego podejścia audytora do księgowania kosztów licencji powstających w
ramach darmowych okresów próbnych dla użytkowników platformy Legimi, a
które wcześniej rozliczane były poprzez rozliczenia okresowe, korespondujące z
długością zawieranych umów terminowych.
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Analiza wskaźnikowa

tys. PLN
2018 2017

Wskaźnik płynności I (aktywa obrotowe ogółem / zobowiązania

krótkoterminowe)

0,56 0,89

Wskaźnik płynności II (należności krótkoterminowe + inwestycje

krótkoterminowe / zobowiązania krótkoterminowe)

0,45 0,65

Szybkość spłaty należności w dniach (średni stan należności brutto z

tytułu dostaw i usług x 365 dni / przychody ze sprzedaży produktów

oraz towarów i materiałów)

65,17 61,36

Szybkość spłaty zobowiązań w dniach (średni stan zobowiązań

brutto z tytułu dostaw i usług x 365 dni / koszty działalności

operacyjnej)

410,48 340,99

Szybkość obrotu zapasów (średni stan zapasów x 365 dni /

przychody ze sprzedaży produktów oraz towarów i materiałów)

3,95 6,52

Pokrycie majątku trwałego kapitałem własnym (kapitały własne /

aktywa trwałe)

0,13 -0,28

Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego (zobowiązania ogółem /

kapitał własny)

15,06 -1,08
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Przeprowadzona analiza wskaźnikowa wskazuje na nieznaczne poprawienie
parametrów bilansowych przy jednoczesnym nieznacznym pogorszeniu
wskaźników płynnościowych Spółki. Zarząd jest w pełni świadomy trudnej
sytuacji płynnościowej Spółki i stara się ograniczyć towarzyszące temu ryzyka
działaniami mającymi na celu polepszenie sytuacji płynnościowej i finansowej
Spółki, w taki sposób, aby w jak najmniejszym stopniu wpływać na działalność
operacyjną.

Podejmowane są działania mające na celu poprawę sytuacji bilansowej spółki,
takie jak, m. in. zamiana części zobowiązań krótkoterminowych na
długoterminowe, czy konwersja części zobowiązań obligacyjnych na akcje
spółki.
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Podstawowe ryzyka i zagrożenia prowadzonej działalności

Poniżej przedstawione zostały istotne ryzyka i zagrożenia, które mogą wpłynąć
na działalność Legimi S.A. Przedstawiając ryzyka w poniższej kolejności, nie
kierowano się prawdopodobieństwem ich zaistnienia ani oceny ich ważności.
Zarząd na bieżąco monitoruje prawdopodobieństwo wystąpienia poniższych
ryzyk i ocenia ich wpływ na bieżącą działalność Spółki.

1. Ryzyko finansowe – cele i zasady zarządzania ryzykiem finansowym

Legimi S.A. narażana jest na to ryzyko z tytułu finansowania działalności poprzez
kredyty bankowe, pożyczki od osób fizycznych i osób prawnych oraz obligacje. W
związku ze zmianami stóp procentowych, w oparciu, o które ustalane jest
oprocentowanie ww. zobowiązań finansowych, ryzyko to można uznać za
istotne. Głównym celem tych instrumentów jest pozyskanie środków
finansowych na działalność oraz rozwój Spółki. Spółka posiada także inne
instrumenty finansowe (m.in. należności z tytułu dostaw i usług), powstające
bezpośrednio w związku z prowadzoną przez Spółkę działalnością.

Główne rodzaje ryzyka wynikającego z instrumentów finansowych Spółki
obejmują ryzyko stopy procentowej, ryzyko związane z płynnością oraz ryzyko
kredytowe. Zarząd poddaje analizie i uzgadnia zasady zarządzania każdym z tych
ryzyk. Nadto Zarząd na bieżąco monitoruje ryzyko cen rynkowych dotyczące
wszystkich instrumentów finansowych, wyemitowanych przez Spółkę.

Zarządzanie ryzykiem finansowym nakierowane jest na wykluczenie lub
ograniczenie negatywnych efektów tych ryzyk na sytuację finansową Spółki.

Ryzyko kredytowe minimalizowane jest poprzez bieżące monitorowanie stanów
należności oraz podejmowanie działań windykacyjnych wobec należności
przeterminowanych. W ramach minimalizacji ryzyka kredytowego Spółka
podejmuje działania mające na celu przeciwdziałania zdarzeniom, takim jak
niewypłacalność kontrahenta, częściowa spłata należności lub opóźnienia w
zapłacie należności. Z uwagi na wykorzystywanie poprzez użytkowników
systemów automatycznego pobierania płatności przy dokonywaniu opłat za
świadczone przez Legimi usługi, ryzyko to jest wyraźnie niższe niż w przypadku
zastosowania innych form płatności jako podstawowych przy świadczeniu
analogicznych usług

Ryzyko płynności finansowej minimalizowane jest poprzez bieżące
monitorowanie poziomu zadłużenia. Spółka przeciwdziała temu ryzyku poprzez
odpowiednie kształtowanie i planowanie cykli rotacji należności i zobowiązań.
Spółka podejmuje również działania mające na celu zapewnienie środków
pieniężnych przed terminami wykupu lub płatności odsetek od emitowanych
przez Spółkę obligacji.

Ryzyko walutowe związane jest ze zmianami kursu walut, co może wpłynąć
negatywnie na przychody Spółki. Z uwagi na koncentrację działalności
gospodarczej przez Legimi S.A. na rynku polskim ryzyko to jest niewielkie,
natomiast przychody w walutach obcych (lub ich ekwiwalencie w złotych
polskich) nie wpływają wyraźnie na zmianę sytuacji finansowej Spółki. Ryzyko to
zyskuje na znaczeniu wraz z nieustannym rozwojem usług świadczonych przez
franczyzobiorcę – Legimi International sp. z o.o., który otrzymuje przychody w
walucie euro, oraz przychodach, które generować będzie Readfy GmbH.
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Ryzyko stopy procentowej związane jest z możliwością zmiany stóp
procentowych, których fluktuacja bezpośrednio lub pośrednio wpływa na
możliwości finansowania działalności Spółki przez kredyty bankowe lub
obligacje. W związku ze zmianami stóp procentowych w oparciu, o które jest
ustalane oprocentowanie zobowiązań finansowych, ryzyko to można uznać za
istotne.

2. Ryzyko związane z obniżeniem tempa wzrostu gospodarczego w Polsce

Perspektywy rozwoju Legimi S.A. na rynku polskim uwarunkowane są m.in.
ogólną sytuacją makroekonomiczną w RP. Na tę sytuację wpływają takie czynniki
jak tempo wzrostu PKB, inflacja, wysokość stóp procentowych, poziom oraz
zmienność kursów walutowych, system podatkowy, deficyt finansów
publicznych, bezrobocie. Niekorzystne zmiany jednego lub kilku z powyższych
czynników (np. kryzys finansów publicznych, kryzys walutowy, obniżenie tempa
wzrostu gospodarczego) mogą mieć negatywny wpływ na działalność, sytuację
finansową oraz wyniki Legimi S.A. Spółka podejmuje działania mające na celu
przeciwdziałanie temu ryzyku poprzez stopniową dywersyfikację źródeł
przychodów, w tym świadczenie usług informatycznych na rzecz podmiotów
trzecich.

3. Ryzyko związane z niestabilnością systemu podatkowego w Polsce

Niestabilność systemu podatkowego oraz nieprecyzyjność regulacji podatkowych
wpływa na działalność i wyniki finansowe wielu podmiotów działających w
Polsce, w tym Legimi S.A. Ulegające zmianie interpretacje przepisów
podatkowych, długie okresy przedawnienia zobowiązań podatkowych,
możliwość nakładania kar pieniężnych i innych sankcji, jak również zmiany
samych przepisów, powodują, że ryzyko związane z niestabilnością systemu
podatkowego w Polsce jest znacząco wyższe niż w krajach rozwiniętych o
bardziej ustabilizowanym systemie prawa podatkowego.

Legimi S.A. wskazuje, że na 2019 r. zaplanowana jest zmiana stawki VAT na e-
booki i inne publikacje elektroniczne. Zmiana ta obniży wysokość stawki VAT, co
powinno pozwolić na obniżenie kosztów nabycia e-booków i innych publikacji
elektronicznych dla konsumentów. Aktualne brzmienie przepisów
wprowadzających tę nowelizację budzi wątpliwości w zakresie udostępniania e-
booków w inny sposób niż poprzez nabycie prawa własności do e-booka, co w
ocenie Legimi S.A. powinno zostać precyzyjniej określone przez ustawodawcę.

4. Ryzyko związane z niestabilnością systemu prawnego w Polsce

Zachodzące zmiany w polskim systemie prawnym mogą rodzić ryzyko w zakresie
prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej. Dotyczy to w szczególności
regulacji w dziedzinie prawa handlowego, podatkowego, przepisów regulujących
działalność gospodarczą, przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych czy
prawa papierów wartościowych. Polski system prawny cechuje się wysoką
dynamiką zmian oraz względnie krótkimi vacatio legis, co wymusza stałą
gotowość do podejmowania działań dostosowujących Spółkę do istniejących
zmian. Zmiany te mogą wpływać na otoczenie prawne działalności Spółki i jej
wyniki finansowe. Zmiany mogą też stwarzać problemy wynikające z
niejednolitej wykładni prawa przez sądy krajowe, organy administracji publicznej
oraz sądy wspólnotowe. Spółka na bieżąco monitoruje zmiany kluczowych dla
Spółki przepisów podatkowych i sposobu ich interpretacji, starając się z
odpowiednim wyprzedzeniem przygotować do zmian oraz tak modyfikować
strategię, aby tego typu zmiany nie miały na nią znaczącego wpływu.

Podstawowe ryzyka i zagrożenia prowadzonej działalności
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5. Ryzyko wypowiedzenia lub zmiany umowy z wydawnictwami

Legimi S.A. współpracuje z 300 wydawnictwami oraz 4 agregatorami treści.
Istnieje ryzyko, że podmioty te (jeden lub wiele) mogą wypowiedzieć umowę lub
jej warunki zostaną zmienione na mniej korzystne dla Legimi S.A., co może
oznaczać ograniczenie dostępu do niektórych pozycji, a przez to zmniejszenie
atrakcyjności oferty.

6. Ryzyko niedoszacowania wysokości abonamentu

Spółka przy ustalaniu ceny abonamentu kieruje się własnymi analizami sposobu
korzystania z dotychczasowej oferty Legimi. Wartość usługi została określona,
mając na uwadze ponoszone przez Legimi S.A. koszty. Ryzykiem jest
niedoszacowanie liczby przeczytanych książek przez użytkowników, co może
powodować obniżenie założonej rentowności umów.

7. Ryzyko wypowiedzenia umów przez partnerów telekomunikacyjnych

Legimi S.A. współpracuje m.in. z sieciami Play, T-Mobile oraz Plus. Zawarte
umowy o współprace nie są na wyłączność. Usługi Legimi S.A. są łatwo dostępne
dla klientów sieci telekomunikacyjnych. Spółka nawiązała współpracę z trzema
operatorami komórkowymi. W przypadku wypowiedzenia umowy przez któregoś
z partnerów mogłoby dojść do znaczącego zmniejszenia się tempa
rozprzestrzeniania świadomości o marce wśród potencjalnych klientów i
zmniejszenia liczby nowych użytkowników, co może spowolnić rozwój firmy i
negatywnie wpłynąć na wyniki finansowe.

8. Ryzyko obniżenia jakości świadczenia usług przez partnerów

Obniżenie jakości świadczonych usług lub oferty produktowej współpracujących
z Legimi S.A. partnerów biznesowych, wpływa bezpośrednio na ofertę kierowaną
przez Legimi S.A. do jego klientów. W przypadku długotrwałych problemów
podmiotów współpracujących z Legimi S.A., Spółka może być narażona na
zmniejszanie się aktywnych odbiorców swoich usług i produktów, a przez to na
pogorszenie wyników finansowych.

9. Ryzyko pojawienia się na rynku konkurencji i zmniejszenia liczby klientów
Legimi

Istnieje ryzyko pojawienia się firm konkurencyjnych w obszarze działania Spółki.
Może się ono pojawić ze strony nowych podmiotów, jak i firm już istniejących.
Legimi S.A. ocenia, że ryzyko pojawienia się na rynku polskim nowych
podmiotów jest aktualnie niskie. Niskie ryzyko związane jest z wysokimi kosztami
wejścia na ten rynek i koniecznością nawiązania współpracy z dostawcami treści
(wydawcami, twórcami, dystrybutorami). Należy zwrócić uwagę, że usługę
Legimi wyróżnia możliwość skorzystania z oferty e-czytników w połączeniu z
modelem subskrypcyjnym, a także połączenie oraz wzajemne synchronizowanie
e-booka oraz audiobooka.

Podstawowe ryzyka i zagrożenia prowadzonej działalności
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10. Ryzyko związane z ekspansją zagraniczną oraz modelem prowadzonej
działalności

Pomimo faktu, że ekspansja nie odbywa się bezpośrednio poprzez Legimi S.A.,
lecz franczyzobiorcę, tj. Legimi International sp. z o.o., to jednak z uwagi na treść
zawartych przez te podmioty umów brak sukcesu biznesowego Legimi
International sp. z o.o. skutkować może zmniejszeniem spodziewanych
przychodów Legimi S.A. Okoliczność ta może wpłynąć m.in. na możliwości spłaty
przez Legimi International sp. z o.o. należności wobec Legimi S.A., m.in.
wynikających z umów pożyczek lub umowy franczyzowej. Aktualnie Legimi
International sp. z o.o. obecne jest na rynku niemieckim i – w mniejszym stopniu
– na rynku chińskim, które po wcześniejszej wnikliwej analizie uznane zostały za
najbardziej perspektywiczne rynki. Ponadto przyjęty model biznesowy ekspansji
na rynku zagraniczne jest powtarzalny, co ułatwi wejście na nowe rynki
zagraniczne. Z uwagi na modyfikację strategii rozwoju wstrzymano ekspansję
zagraniczną na rynku chińskim.

Wdrożenie planowanych rozwiązań w ramach Readfy może nie odnieść
spodziewanego sukcesu. Choć podyktowane jest to rzetelną i wszechstronną
analizą oraz dotychczasowym doświadczeniem Legimi S.A., to ryzyko to nadal
występuje.

11. Ryzyko związane z nielegalnym kopiowaniem

Istotnym ryzykiem wpływającym na rozwój działalności Legimi S.A. jest
korzystanie z publikacji elektronicznych z nielegalnych źródeł przez czytelników.
Spółka podejmuje od lat działania mające na celu zabezpieczenie publikacji
elektronicznych przed ich nielegalnym kopiowaniem i wykorzystaniem w sposób
inny niż przewidziano w licencji. Publikacje elektroniczne wyposażone są w
system watermark, co w przypadku wprowadzenia publikacji do nielegalnego
obiegu pozwala na odtworzenie źródła zakupu. Technologia ta pozwala również
na lepszą współpracę z wydawnictwami poprzez ochronę ich produktów przed
nielegalnym kopiowaniem.

Jednocześnie Legimi S.A. wskazuje, że wraz z upowszechnieniem się innych
systemów dostępu do treści elektronicznych w formie abonamentu (pliki audio,
wideo itp.) stopniowo zmienia się podejście użytkowników do legalności treści,
przyzwyczajają się oni do tego modelu dostępu do treści osiągalnych w sieci
Internet, a tym samym istnieje wysokie prawdopodobieństwo zmniejszenia
popularności korzystania z treści nielegalnych lub pozyskanych z wątpliwych
prawnie źródeł.

12. Ryzyko związane z koniunkturą na rynku publikacji elektronicznych

Sytuacja finansowa Spółki jest silnie skorelowana z ogólną koniunkturą na rynku
publikacji elektronicznych. Jak wskazują eksperci, rynek e-książek w Polsce rośnie
średnio ok. 50% rok do roku. Pomimo wielu pozytywnych prognoz odnośnie
dalszego rozwoju rynku publikacji elektronicznych, zawsze istnieje ryzyko
pogorszenie się koniunktury w tej branży, co może wpłynąć na sytuację
finansową Legimi S.A.

13. Ryzyko związane z systemem informatycznym

Spółka bazuje na autorskim systemie informatycznym. Ewentualne problemy
techniczne mogą zakłócić pracę aplikacji lub portalu, co może wpłynąć na sposób
świadczenia usługi i ewentualne zniechęcenie aktualnych użytkowników do
kontynuowania umowy z Legimi S.A. Istnieje niewielkie ryzyko poważnych
zakłóceń w funkcjonowaniu systemu, gdyż wiele zastosowanych przez Legimi
S.A. rozwiązań technologicznych wykorzystuje powszechnie stosowane platformy
oraz inne rozwiązania, które wielokrotnie potwierdziły swoją przydatność do
rozmaitych celów informatyczno-technologicznych.

Podstawowe ryzyka i zagrożenia prowadzonej działalności
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Z uwagi na powyższe, spółka nie przewiduje w najbliższym czasie konieczności
migracji bądź adaptacji systemu informatycznego do nowego środowiska, a
raczej dalszy dynamiczny rozwój serwisu (w szczególności w aspekcie ułatwienia
użytkownikom korzystania z usług Legimi).

Do ryzyk związanych z systemem informatycznym należy również ryzyko
związane z zabezpieczeniem systemu oraz przechowywanych danych (w tym
danych osobowych). Legimi S.A. przeciwdziała tym ryzykom poprzez
zastosowanie wysokich procedur bezpieczeństwa oraz dostosowanie tej kwestii
do wymogów narzucanych przez przepisy prawa oraz wewnętrzne regulacji.

14. Ryzyko związane z rozwiązaniami technologicznymi

Fakt stałego rozwoju usług Legimi powoduje stałe istnienie ryzyka związanego z
zastosowanymi rozwiązaniami technicznymi. Usługi Legimi dostępne są na
różnorodnych urządzeniach (tablety, e-czytniki, smartfony, komputery), a także w
różnych systemach operacyjnych, a także na niektórych urządzeniach, do których
dostęp podmiotom trzecim jest ograniczany przez ich producentów (np.
Kindle™). Powoduje to konieczność stałego wdrażania nowych innowacyjnych
rozwiązań, co może powodować zwiększenie nakładów inwestycyjnych, których
wzrost z kolei może skutkować mniejszym zyskiem Spółki.

W 2019 r. Legimi S.A. planuje wdrożenie nowych funkcjonalności oraz szaty
graficznej usług Legimi (pod nazwą roboczą „Legimi 3.0”). Pomimo
długotrwałych testów i analiz tych rozwiązań informatycznych, poprzedzających
upublicznienie tych funkcjonalności, w tym z udziałem zewnętrznej grupy
testujących, istnieje ryzyko, że w pierwszym okresie po upublicznieniu tych
rozwiązań informatycznych użytkownikom usług Legimi nie wszystkie
niedoskonałości zostaną wykryte i naprawione, co może powodować
tymczasowe obniżenie zadowolenia użytkowników z usług Legimi.

15. Ryzyko związane ze zmianami technologicznymi w branży

Na działalność Legimi S.A. duży wpływ mają nowe rozwiązania technologiczne w
dziedzinie informatyki. Co również istotne, rynek nowoczesnych rozwiązań IT jest
bardzo dynamiczny, w związku z czym Legimi S.A. nie może wykluczyć możliwości
zaistnienia na tyle istotnych zmian technologicznych w zakresie oferowanych
usług, co doprowadzić mogłoby do osłabienia pozycji konkurencyjnej Legimi S.A.
Celem przeciwdziałaniu temu ryzyku Legimi S.A. prowadzi w szerokim zakresie
działalność badawczo-rozwojową, stale usprawniając i ulepszając swoje produkty
i usługi. Nadto Legimi S.A. stale monitoruje trendy technologiczne w branży
tworzenia oprogramowania i jeżeli wymaga tego sytuacja, dostosowuje
stosowane rozwiązania do nowych standardów. Brak szybkiego dostosowania się
do zmian i wystąpienie powyższego ryzyka może mieć istotny negatywny wpływ
na działalność i sytuację finansową oraz spadek przewagi konkurencyjnej Legimi
S.A.

16. Ryzyko związane z przetwarzaniem na znaczną skalę danych osobowych

Legimi S.A. przystosowało procedurę przetwarzania danych osobowych do
zaistniałej w 2018 r. zmiany przepisów, która związana była z wejściem w życie
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.
Wdrożenie adekwatnych rozwiązań prawnych, informatycznych, organizacyjnych
i innych nie pozwala jednak całkowicie wykluczyć ryzyk związanych z
przetwarzaniem danych osobowych, np. ujawnienia ich wskutek ataku
hakerskiego lub błędu pracownika uprawnionego do ich przetwarzania. W
przypadku wystąpienia naruszeń zasad przetwarzania danych osobowych, Legimi
S.A. może być narażona na zastosowanie wobec Spółki sankcji karnych lub
administracyjnych (w tym o charakterze finansowym).

Podstawowe ryzyka i zagrożenia prowadzonej działalności
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Bezprawne ujawnienie danych osobowych może również skutkować
dochodzeniem przeciwko Legimi S.A. roszczeń o naruszenie dóbr osobistych, co
może wywrzeć negatywny wpływ na działalność, perspektywy rozwoju, sytuację
finansową lub wyniki Legimi S.A.

17. Ryzyko związane z awariami technicznymi

Legimi S.A. świadczy usługi za pomocą infrastruktury technicznej, co powoduje,
że działalność Legimi S.A. narażona jest na ryzyko awarii oprogramowania,
urządzeń elektronicznych czy innych elementów infrastruktury. Awarie sprzętu
lub oprogramowania komputerowego mogą ograniczyć możliwości
prawidłowego świadczenia usług na rzecz klientów albo wpłynąć na obniżenie
ich jakości, a tym samym negatywnie wpłynąć na wyniki finansowe. Legimi S.A.
minimalizuje to ryzyko poprzez stosowanie procedur zapewniających możliwość
świadczenia usług w razie awarii sprzętu lub oprogramowania komputerowego
oraz korzystanie ze sprawdzonych i renomowanych rozwiązań informatycznych. Z
tego powodu wyłącznie długotrwałe awarie mogą negatywnie wpłynąć na
działalność i funkcjonowanie Legimi S.A.

18. Ryzyko związane z niespełnieniem prognoz finansowych

Spółka opracowała prognozy finansowe do 2021 r. W ostatnim okresie zostały
one zaktualizowane i takie prognozy zostały przedstawione przez Zarząd Spółki
Radzie Nadzorczej. Mimo stale podejmowanych działań mających na celu
realizację tych prognoz, istnieje ryzyko ich niezrealizowania, co wynikać może ze
zdarzeń, na które Spółka nie ma wpływu (jak wyżej wymienione ryzyko związane
ze zmianą stanu prawnego, wysokości podatków lub zmianą sytuacji
makroekonomicznej).

19. Ryzyko związane z finansowaniem działalności i płynnością finansową

Zarząd Spółki na bieżąco monitoruje sytuację płynnościową, podejmując
niezbędne kroki dla zachowania stabilności finansowej. Istnieje jednak
potencjalne ryzyko związane z niedostępnością własnych zasobów na
finansowanie działalności Legimi S.A. w przyszłości, w szczególności w sytuacji
zatorów płatniczych, opóźnień w płatnościach klientów za usługi oraz
pogarszania się sytuacji makroekonomicznej. Ze względu na występowanie
wysokich zobowiązań krótkoterminowych, w szczególności w formie obligacji
korporacyjnych, których termin wymagalności przypada na rok 2019, Zarząd
Spółki dostrzega ryzyka związane z dalszym kontynuowanie działalności Spółki.
W przypadku zaistniałej konieczności Spółka będzie pozyskiwać zewnętrzne
źródła finansowania działalności, jak również rozważy zwiększenie kapitału
własnego, aby wzmocnić strukturę finansowania.

20. Ryzyko spadku zainteresowania usługami Spółki oraz utraty zaufania
użytkowników

Mimo wspomnianego wyżej wzrostu rynku branży e-booków i audiobooków,
istnieje ryzyko spadku zainteresowania ofertą Spółki. Legimi S.A. wskazuje, że
istnieje co najmniej kilka przeszkód spowalniających wzrost rynku, takich jak
wartość podatku VAT od ebooków w wysokości 23% (w stosunku do 5% na
książki tradycyjne). Aktualnie polski ustawodawca podejmuje działania mające
na celu obniżenie tej stawki VAT w przypadku e-booków i publikacji
elektronicznych.
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Legimi S.A. przeciwdziała temu ryzyku dzięki rozpoznawalnej marce, działaniom
mającym na celu utrzymanie wysokiej satysfakcji konsumentów związanej z
korzystaniem z usług Legimi, szerokiej bazie publikacji dostępnych w bazie, jak
również stałemu wdrażaniu nowych rozwiązań informatycznych, dzięki czemu
jest w stanie w wielu aspektach zachować przewagę konkurencyjną w stosunku
do bezpośrednich konkurentów.

21. Ryzyko związane z niepłaceniem należności przez klientów

Przyjęto przez Spółkę model biznesowy bazuje m.in. na realizacji przez klientów
Legimi, ich zobowiązania umownego, jakim jest zapłata za świadczone usługi.
Różnorodność rozwiązań abonamentowych powoduje, że użytkownik może
dopasować swoje usługi Legimi do własnych potrzeb i oczekiwań, jak również
przewidywań odnośnie zakresu korzystania z tych usług. W rezultacie
użytkownicy określają swoje zobowiązanie pieniężne wobec Legimi S.A. w
danym okresie rozliczeniowym, wybierając daną usługę lub jej wariant. Brak
płatności przez większą grupę klientów może powodować tym samym problemy
w płynności finansowej Spółki.

Ryzyko to ograniczane jest poprzez powiązanie konta w usługach Legimi ze
środkami płatniczymi umożliwiającymi automatyczne pobieranie opłat. Istnieje
jednak zawsze ryzyko zaległości klientów wobec Legimi S.A. i często niemożności
uzyskania zapłaty od użytkownika. Ryzyko to ma niewielki wpływ na ogólną
sytuację finansową Spółki, gdyż dopiero masowe nieuiszczanie zapłaty za
świadczone przez Legimi S.A. usługi może powodować zaburzenia w płynności
finansowej Spółki. Stały monitoring płatności powoduje natomiast, że
użytkownik nieuiszczający w terminie stosownych opłat nie może korzystać z
usług w kolejnych okresach rozliczeniowych.

22. Ryzyko związane z dotacjami oraz dofinansowaniem projektów rozwojowych

Legimi S.A. realizowało oraz realizuje projekty, w które zaangażowane zostały
środki publiczne. W tym celu zawarta została m.in. umowa RPWP.01.05.02-30-
0475/15, na podstawie której Legimi S.A. realizuje projekt „Wzrost
innowacyjności i konkurencyjności firmy Legimi poprzez wdrożenie nowej i
udoskonalonej usługi cyfrowej”, realizowany w ramach Wielkopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działania 1.5
Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstwa, Poddziałanie 1.5.2
Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu.
Realizacja merytoryczna tego projektu została zakończona, a aktualnie podlega
on kontroli przez instytucję zarządzającą. Zakończenie kontroli przewidywane
jest na czerwiec 2019 r. Wartość dofinansowania w tym projekcie wynosi
980.550 zł. Zgodnie z umową o dofinansowanie środki te przekazywane były
Spółką głównie w postaci zaliczek. Kwota ta – powiększona o odsetki ustawowe
– stanowi maksymalną wartość, do której zwrotu może zostać zobowiązana
Legimi S.A. w przypadku negatywnych ustaleń zespołu kontrolującego i wydania
decyzji o konieczności zwrotu dofinansowania. Wartość ta może zostać
pomniejszona, zgodnie z taryfikatorem ustalania wysokości korekt finansowych.
Legimi S.A. wskazuje, że w przypadku wydania decyzji o zwrocie Spółce
przysługuje możliwość jej kwestionowania na drodze sądowej.

Nadto Spółka realizuje projekt „Wsparcie doradcze w pozyskaniu dostępu do
rynku kapitałowego dla Legimi sp. z o.o. poprzez wejście na rynek regulowany
GPW”, który to projekt realizowany jest w oparciu o umowę UDA-POIR.03.01.05-
30-0001/17 w ramach Działania 3.1 Finansowanie innowacyjnej działalności MŚP
z wykorzystaniem kapitału podwyższonego ryzyka, Poddziałanie 3.1.5 Wsparcie
MŚP w dostępie do rynku kapitałowego – 4 Stock.
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W wyniku zawarcia tej umowy udzielono dofinansowania w kwocie 629.000 zł.
W przypadku nieprawidłowego wypełnienia tych umów, Legimi S.A. będzie
zobligowana do zwrotu części lub całości przyznanej kwoty dofinansowania.
Celem ograniczenia tego ryzyka Zarząd Legimi S.A. przestrzega procedur w
rozliczaniu projektów, a także korzysta z firm doradczych.

23. Ryzyka związane z obrotem instrumentów finansowych Spółki na rynkach
regulowanych

Legimi S.A. wskazuje, że finalizowany jest proces obrotu obligacjami Spółki na
rynku Catalyst oraz zaawansowany jest proces wprowadzania akcji Spółki na
rynek NewConnect. Działania te związane są z podporządkowaniem Spółki
określonym reżimom prawnym w zakresie raportowania, dostarczania informacji
na temat funkcjonowania Spółki oraz zachowaniem odpowiedniego
bezpieczeństwa obrotu i interesów jego uczestników. Nieprawidłowe
wykonywanie tych zobowiązań przez Spółkę może skutkować wykluczeniem akcji
lub obligacji z obrotu, co wiązać się będzie z określonymi konsekwencjami
finansowymi i prawnymi. Spółka minimalizuje to ryzyko poprzez stosowanie się
do przepisów związanych z obrotem jej instrumentami finansowymi według
zasad obowiązujących dla spółek notowanych na rynkach Catalyst i NewConnect.

Podstawowe ryzyka i zagrożenia prowadzonej działalności

29



30

Oświadczenia Zarządu Legimi SA

Poznań, 4.06.2018 r.

Zarząd Legimi SA niniejszym oświadcza, iż wedle jego najlepszej wiedzy,
podsumowanie rocznego sprawozdania finansowego i dane porównywalne
sporządzone zostały na bazie opublikowanego sprawozdania finansowego za
rok 2018 zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz
odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i
finansową emitent oraz jego wynik finansowy. Jednocześnie Zarząd oświadcza,
że prezentowane podsumowanie rocznego sprawozdania z działalności
emitenta zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji emitenta,
w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyka.

Mikołaj Małaczyński 
Prezes Zarządu Legimi SA

Mateusz Frukacz
Członek Zarządu Legimi SA

Beata Śliwińska 
Osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg rachunkowych
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